แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
จัดทาโดย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน

๒
คู่มือการปฏิบัติงาน
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่ใช้บังคับ

………………….
………………….
………………….

การอนุมัติเอกสาร
ลงนาม
ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

จัดทาโดย

ตรวจสอบโดย

อนุมัติโดย

นายณัฎฐ์ นพเดชธนันวัฒน์
นายศรเพชร ชาวัน
น.ส. ชุติมา กิ่งมาลา
น.ส. มินตรา มีสาวงษ์
นายอลงกรณ์ ดวงชัย
น.ส.สุนทรี พูลน้อย

นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์

นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน

ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน

๓

คานา
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีภารกิจการบริหารงานวิจัย วิชาการและการจัดทาสถิติแรงงาน
เพื่อสนับสนุน ความสาเร็จ ขององค์กรในการเตรียมความพร้อมในการบริห ารจัดการนโยบายด้านแรงงาน
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม และให้ บ ริ ก ารวิช าการ รองรั บ ความจ าเป็ นในการด าเนิ นงานด้ า นภารกิจ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงานจึงตระหนักถึงความสาคัญ
ในการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อต้องการให้ดาเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของทุกกระบวนการของหน่วยงาน คือ การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การจัดทาฐานข้อมูล
ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและการจัดทาหนังสือทาเนียบผลงานวิจัย โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
การจั ดทารายงานสถิติ ร ายเดื อนและรายปี งานพั ฒ นาและเสริม สร้ างความรู้ท างวิช าการด้านเศรษฐกิ จ
การแรงงาน การวิจั ย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ ตลอดจนการสารวจความพึงพอใจการให้ บริ การ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
ทัั้งนี้จะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือฉบับนี้ให้มีความทันสมัยขึ้นต่อไป
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กุมภาพันธ์ 2565
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สารบัญ
วัตถุประสงค์
ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
คาจากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
แนวทางการแก้ไข
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
ผังการไหลของกระบวนการ (Workflow Chart)
8.1 กระบวนการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
8.2 กระบวนการจัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
และจัดทาหนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
8.3 กระบวนการจัดทาสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
8.4 กระบวนจัดทารายงานข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติแรงงานรายเดือนและรายปี
8.5 กระบวนการงานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
การวิจัย แปรผลและนาเสนองานวิชาการ
8.6 กระบวนการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
8.7 กระบวนการการยื่นคาของบประมาณสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รายงานการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขัน้ ตอนในการปฏิบัติงาน : แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบ
เอกสารอ้างอิง

หน้า
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6
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7
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9
22
22
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33
36
40
43
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48
49
49
49
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4

หน้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
7
การคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
9
การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง) ของผู้รับบริการ/ 12
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
16
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การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการทางานของบุคลากรของศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรมแรงงานในทิศทางเดียวกัน อย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การ
บรรลุ เป้ าหมายของกระบวนการ คู่มือการปฏิบัติ งานจึง ถื อว่ าเป็ นสิ่ ง ที่ แสดงถึง การถ่ ายทอดองค์ค วามรู้
ให้ ผู้ ที่มาปฏิบัติงาน บุ คลากรที่เกี่ย วข้อง หรือผู้ ที่ต้องการศึกษาข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาคู่มือ
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการดาเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้รู้จักการวางแผนการทางานและเข้าใจว่าอะไรควรทาก่อนและหลัง
3. เพื่อใช้ในการควบคุมงานและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทางาน
ที่ไม่เป็นระบบ
4. เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถทางานแทนกันได้
2. ขอบเขตในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน โดยจะครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะ
ภารกิจ กระบวนการและขั้นตอนที่ส าคั ญของศูนย์วิ จัยและนวัตกรรมแรงาน คือ การจัดทารายงานวิจั ยด้ าน
เศรษฐกิจการแรงงาน การจั ดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่ งชาติและจัดทาหนังสื อทาเนียบผลงานวิจัย
โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน การจัดทารายงานสถิติรายเดือนและรายปี งานพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ และการ
สารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
3. คาจากัดความ
งานวิจัยด้านแรงงาน หมายถึง ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ การจ้างงาน
เลิกจ้าง ว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการ คุณภาพชีวิตแรงงาน สิทธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน ฯลฯ
บทความทางวิ ชาการ หมายถึ ง บทวิ เคราะห์ เชิ งงานวิ จั ย บทวิ เ คราะห์ ด้ านแรงงาน บทวิ เคราะห์
เชิงวิจารณ์ (Review)
สัมมนาเครื อข่า ยงานวิจั ยด้ า นแรงงาน หมายถึง การจัดสั มมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง
และผู้ที่สนใจ
งานพัฒนาและเสริ มสร้า งความรู้ ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงานฯ หมายถึง การจัดทา
โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผลและ
นาเสนองานวิชาการให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
ผลสารวจความพึงพอใจ หมายถึง ผลจากผู้มารับบริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้
ความเห็นต่องานบริการ
รายงานสถิติแรงงาน หมายถึง ข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของประชากร จานวนผู้มีงานทาจาแนก
ตามภาคอุตสาหกรรม จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามช่วงอายุ ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรือน
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ข้อมูลส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน แรงงานต่างด้าว เศรษฐกิจแรงงาน ผลการตรวจแรงงาน/สปก.
การชุมนุมร้องเรียน สถานประกอบการที่ใช้มาตรา 75 ข้อมูลกองทุนประกันสังคม
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตารางที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร มีอานาจในการตัดสินใจ
มอบนโยบายและให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการดาเนินงาน
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
อนุมัติักากับการปฏิบัติงานและให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน ควบคุมัดูแลัตรวจสอบและให้คาปรึกษาัแนะนาการปฏิบัติงานั
ของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงานักาหนดแนวทางั
การดาเนินงานด้านการจัดทากระบวนการจัดทารายงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจการแรงงานัและข้อมูลงานวิจัยัสถิติแรงงานั
ฐานข้ อมูล ศูนย์วิจัย แรงงานแห่ งชาติ และจัดทาหนังสื อ
ทาเนียบผลงานวิจัย โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้าน
แรงงานังานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้าน
เศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองาน
วิชาการ และการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมถึงให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทาง
ในการทางานเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลประกอบการดาเนินงานตาม
กระบวนการัรวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการฯัประสาน
เครือข่ายสัมมนางานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยั
รวบรวมเอกสารทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการั
ของหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานั
เพื่อจัดทาหนังสือทาเนียบผลงานวิจัยัรวบรวม/ตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อจัดทาสถิติแรงงานรายเดือนและรายปีัและจัดทา
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานเสนอผู้บริหาร

5. การทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
1.1 การทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานปัจจุบันและที่ผ่านมา
โดยพิ จ ารณาตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ประเมิ น ความก้ า วหน้ า และ
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง านฯ ทบทวนขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานเดิม เพื่อปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ้นเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่สอดคล้อง สะดวก ปฏิบัติได้จริง
และทันต่อสถานการณ์ขององค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๘
1.2 การวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน
จากการติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บางโครงการวิจัยไม่สามารถดาเนินการ
ตามระยะเวลาของแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชานาญในเรื่อง ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการวิจัย
6. แนวทางแก้ไข
1. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมมอบหมายงาน
2. กากับติดตามการปฏิบัติงานทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์
3. ทบทวนกระบวนการทางานเพื่อ ปรับปรุงกระบวนงาน บริหารจัดการ วางแผนการดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์
4. เจ้าหน้าที่ควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องระเบียบต่างๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย

๙
7. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานการคัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
(1) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(2) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการ
ปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจ 1. จัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
และสังคมในประเทศและต่างประเทศ
แรงงาน
ตลอดจนประเด็นปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มี 2. กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน เพื่อ การวางแผนวิจัยและนวัตกรรม
กาหนดทิศทางการพัฒนากาลังแรงงานของ เศรษฐกิจ
ประเทศ
การแรงงาน ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
2. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และประมาณ ของกอง
การแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของ
3. กาหนดประเด็นวิจัยและดาเนินการ
ตลาดแรงงาน
วิจัยด้านแรงงานที่สาคัญเพื่อสนับสนุน
และจัดทารายงานผลกรสารวจและผลการ ภารกิจของกระทรวงแรงงานและงานใน
วิเคราะห์ นาเสนอผู้บริหารเพื่อกาหนด
อนาคต
นโยบายเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาการขาด
4. กากับดูแลโครงการวิจัยและติดตาม
แคลนแรงงาน
ความคืบหน้า ความสาเร็จและความ
3. ประสาน ประมวล สนับสนุน ส่งเสริม
สมบูรณ์ของงานวิจัยของบุคลากรใน
และพัฒนางานวิจัย และงานวิชาการด้าน
หน่วยงาน และนักวิจัยภายนอก
แรงงาน เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานใน
5. สนับสนุนการทาวิจัยของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงและหน่วยงานภายนอก
อื่นภายในกองเศรษฐกิจการแรงงานใน
4. เสนอแนะนโยบายด้านแรงงาน แนว
การทาวิจัย ทั้งในด้านทฤษฎี
ทางแก้ไขและพัฒนาที่ได้รับจากงานวิจัย
กระบวนการวิจยั เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
5. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
คาดการณ์ในการทาวิจัยเสมือนศูนย์
สารสนเทศแรงงาน
สนับสนุนการทาวิจัยของหน่วยงาน

(3) ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
4. หน่วยงานภายนอก

(4) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้ (5) กระบวนการหลักและกระบวนการ
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
สนับสนุนของหน่วยงาน
พ.ศ. 2564
1. จัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ
การแรงงาน
- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
วางแผนวิจัยและนวัตกรรมเศรษฐกิจ
การแรงงาน
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน
3. ประเด็นการวิจัยด้านแรงงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
แรงงานที่มีความสาคัญในปัจจุบันและ
ในอนาคตและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณากาหนดหัวข้อจัดทา
โครงการวิจัย
4. การดูแลโครงการวิจัยและติดตาม
ความคืบหน้าฯ ของงานวิจัยด้าน
แรงงานของบุคลากรในหน่วยงานและ
นักวิจัยภายนอก
- บริหารจัดการและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินโครงการวิจัยให้
บรรลุวตั ถุประสงค์

กระบวนงานหลัก
การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ
การแรงงาน
กระบวนงานสนับสนุน
1. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ วิ จั ย แรงงาน
แห่ ง ชาติ แ ละจั ด ท าหนั ง สื อ ท าเนี ย บ
ผลงานวิจัย
2. การสัมมนาเครือข่ายงานวิจยั
ด้านแรงงาน
3. การจัดทารายงานสถิติรายเดือนและ
รายปี
4. งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทาง
วิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การ
วิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ
5. สารวจความพึงพอใจการให้บริการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

๑๐
(1) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

(2) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการ
ปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
6. จัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านแรงงาน
7. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน
8. กาหนดแนวทางเพื่อแสวงหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้าน
เศรษฐกิจการแรงงาน
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

(3) ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

(4) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้ (5) กระบวนการหลักและกระบวนการ
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
สนับสนุนของหน่วยงาน
พ.ศ. 2564
5. สนับสนุนการทาวิจัยของหน่วยงาน
อื่นภายในกองเศรษฐกิจการแรงงานใน
การทาวิจัย ทั้งในด้านทฤษฎี
กระบวนการวิจยั เครื่องมือที่ใช้
วิเคราะห์คาดการณ์ในการทาวิจัย
เสมือนศูนย์สนับสนุนการทาวิจัยของ
หน่วยงาน
- ทาวิจัยร่วมกันภายในหน่วยงาน
ภายนอก
- หนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
- สรุปผลการสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
6. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
แรงงาน ให้ความรู้แก่บุคลากรของ
กระทรวงแรงงาน
7. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับการวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน
- ดาเนินการทาวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน
ภายในกระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานภายนอก

๑๑
(1) อานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559

(2) อานาจหน้าที่ตามคาสั่งการ
ปรับปรุง
การแบ่งงานภายในและอานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

(3) ผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

(4) ผลผลิต/บริการ/โครงการภายใต้ (5) กระบวนการหลักและกระบวนการ
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
สนับสนุนของหน่วยงาน
พ.ศ. 2564
- โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัย
ด้านแรงงาน
8. แนวทางแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน
- จัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอ
งบประมาณ สนับสนุนการทาวิจัยด้าน
เศรษฐกิจการแรงงาน จากหน่วยงานอื่น
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- รายงานสถิติแรงงานรายเดือน
- รายงานสถิติแรงงานรายปี
- ผลสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน รายเดือน

๑๒
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ (ความต้องการ/ความคาดหวัง) ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

กระบวนงานหลัก
การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ
การแรงงาน
กระบวนงานสนับสนุน
1. จัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงาน
แห่งชาติและจัดทาหนังสือทาเนียบ
ผลงานวิจัย
2. การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัย
ด้านแรงงาน
3. การจัดทารายงานสถิติ แรงงาน
รายเดือนและรายปี
4. งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
การวิจัย แปรผล และนาเสนองาน
วิชาการ
5. สารวจความพึงพอใจการให้บริการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

(3) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. จัดทารายงานวิจัยด้าน
ผู้รับบริการ
เศรษฐกิจการแรงงาน
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
- รายงานฉบับสมบูรณ์
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
โครงการศึกษาวิจยั ด้าน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
เศรษฐกิจการแรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน
2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 4. หน่วยงานภายนอก
การวางแผนวิจัยและนวัตกรรม
เศรษฐกิจการแรงงาน
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้าน
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
เศรษฐกิจการแรงงาน
3. ประเด็นการวิจยั ด้านแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
4. หน่วยงานภายนอก
ด้านแรงงานที่มีความสาคัญ
ในปัจจุบันและในอนาคตและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณากาหนดหัวข้อจัดทา
โครงการวิจัย
4. การดูแลโครงการวิจัยและ
ติดตามความคืบหน้าฯ ของ
งานวิจัยด้านแรงงานของ
บุคลากรในหน่วยงานและ
นักวิจัยภายนอก

(4) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

ความคาดหวัง

มีและประกาศ
มีการติดตามการดาเนินงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการ
เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ในการกากับและการบริหาร
โครงการวิจัย ตรวจสอบได้
และมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

(5) ตัวชี้วัดข้อกาหนด
ที่สาคัญ

เชิงปริมาณ
จานวนรายงานโครงการ
ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัย
ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน

๑๓
(1) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- บริหารจัดการและอานวย
ความสะดวกในการดาเนิน
โครงการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์
5. สนับสนุนการทาวิจัยของ
หน่วยงานอื่นภายในกองเศรษฐกิจ
การแรงงานในการทาวิจัย
ทั้งในด้านทฤษฎี กระบวนการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คาดการณ์
ในการทาวิ จั ย เสมื อ นศู น ย์
สนั บ สนุ น การทาวิ จั ย ของ
หน่วยงาน
- ทาวิจัยร่วมกันทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก
- หนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
- สรุปผลการสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
6. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ด้านแรงงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านแรงงาน ให้ความรู้แก่
บุคลากรของกระทรวงแรงงาน
7. พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศเกี่ยวกับการ
วิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน

(3) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(4) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

ความคาดหวัง

(5) ตัวชี้วัดข้อกาหนด
ที่สาคัญ

๑๔
(1) ชื่อกระบวนการหลัก/สนับสนุน

(2) ผลผลิต/บริการ/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ดาเนินการทาวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้ง
หน่วยงานภายในกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานภายนอก
- โครงการสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
8. แนวทางแสวงหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
- จัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนองบประมาณ สนับสนุนการ
ทาวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน จากหน่วยงานอื่น
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสถิติแรงงาน
รายเดือน
- รายงานสถิติแรงงานรายปี
- ผลสารวจความพึงพอใจ
การให้บริ การหน่ วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
รายเดือน

(3) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(4) ข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ

ความคาดหวัง

(5) ตัวชี้วัดข้อกาหนด
ที่สาคัญ

๑๕
แบบฟอร์มที่ 3 รายงานการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
1. ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
2. ความสาคัญของหน่วยงานต่อความสาเร็จขององค์การ : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีภารกิจ
การบริหารงานวิจัย วิชาการและการจัดทาสถิติแรงงาน เพื่อสนับสนุนความสาเร็จขององค์กรในการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการนโยบายด้านแรงงาน พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
รองรับความจาเป็นในการดาเนินงานด้านภารกิจ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อันได้แก่ การจัดทาข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การคาดประมาณแนวโน้มภาวะ
ตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุน กระบวนการจัดทาและวางแผนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
แรงงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สมรรถนะหลักของหน่วยงาน :
1. ความรู้ความสามารถในด้านการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
2. ความสามารถในการบริหารโครงการวิจัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
4. ชื่อกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน :
กระบวนการหลัก :
การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
กระบวนการสนับสนุน :
1. จัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและจัดทาหนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
2. โครงการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
3. การจัดทารายงานสถิติรายเดือนและรายปี
4. งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ
5. สารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
5. ตัวชี้วัดกระบวนการหลักหรือกระบวนการสนับสนุน :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
6. สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน :
1. เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
2. เว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน

๑๖

ผู้ส่งมอบมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
(Key Stakeholder)
S : Suppliers

ปัจจัยนาเข้า
(Key Resources)

ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
(Work Process)

(Specification Key)

(3) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Key Customer)

I : Inputs

P : Processes

O : Outputs

C : Customers

กระบวนงานหลัก
-แผนปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานวิจัยด้าน
ประจาปี
เศรษฐกิจการแรงงาน
- ปลัดกระทรวงแรงงานได้รับ
อนุมัติให้ดาเนินโครงการวิจัย

(4) ผลผลิต/ผลลัพธ์

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
แรงงานที่มีความสาคัญในปัจจุบัน ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจการ
และในอนาคตและข้อมูลอื่น ๆ
แรงงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทา
โครงการศึกษาวิจยั
2. จัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณประจาปี
3. ขออนุมัติโครงการศึกษาวิจัย เมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
4. จัดทาหนังสือถึงกองบริหาร
การคลังเพื่อให้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ของงานจ้างที่ปรึกษา
5. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
ร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา
(TOR) เพื่อจัดทาร่าง TOR พร้อมทั้ง
กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอและกาหนดราคา
กลาง
6. จัดทารายงานผลการจัดทา
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อให้ปลัดกระทรวงแรงงาน
เห็นชอบ TOR

1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
4. หน่วยงานภายนอก

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
(เวลา, คุณภาพ)
(Time / Indicators)
KPI
เชิงปริมาณ
จานวนรายงานโครงการ
ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ
การแรงงาน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัย
ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน

๑๗
7. กองบริหารการคลังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
8. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ แล้วแต่กรณีการจ้าง
9. จัดทารายงานผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษาตามกรณีการจ้าง ต่อปลัด
กระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เมื่อปลัดกระทรวง
ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการดาเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษาแล้ว กองบริหารการคลัง
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวง
การคลังฯ และจัดทาสัญญาจ้าง
ที่ปรึกษาเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
และที่ปรึกษาลงนาม
10. จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อตรวจรับงานตามงวดงาน
ในสัญญาจ้าง
11. รายงานผลการตรวจรับงาน
ส่งให้กองบริหารการคลังเพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงานและเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาตามงวดเงิน
ในสัญญาจ้าง

๑๘
12. สรุปผลการศึกษาวิจัยเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบในการจัดส่ง
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

กระบวนงานสนับสนุน
1. จัดทาฐานข้อมูล
ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
และจัดทาหนังสือทาเนียบ
ผลงานวิจัย
- ปลัดกระทรวงแรงงาน

- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

1. ผู้ดูแลระบบค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงานจาก
หน่วยงานภายนอก และผู้ที่สนใจ
นาผลงานวิจัย/บทความทาง
วิชาการเข้ามาในเว็บไซต์ศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ NLRC
2. ตรวจสอบความถูกต้อง/
ครบถ้วนของรายละเอียด
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น
3. รวบรวมผลงานวิจัย/บทความ
ทางวิชาการ ประจาไตรมาสทีผ่ ่าน
หลักเกณฑ์แล้วนาเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. นาผลงานวิจัย/บทความทาง
วิชาการที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ นาเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ NLRC

1. ผลงานวิจัย/บทความทาง
วิชาการ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
NLRC
2. หนังสือทาเนียบผลงานวิจยั และ
เอกสารทางวิชาการ

1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
4. หน่วยงานภายนอก

เชิงปริมาณ
จานวนผลงานวิจยั /บทความ
ทางวิชาการ ที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ NLRC
เชิงคุณภาพ
1. ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูลในการจัดทา
หนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
และเอกสารทางวิชาการ
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

๑๙
หนังสือทาเนียบผลงานวิจัย
1. รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และจาก
หน่วยงานภายนอกที่นาเข้าระบบ
NLRC
2. ประมวลผล/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และจัดทารูปเล่ม
3. นาเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนา
เผยแพร่ในเว็บไซต์ NLRC
2. การสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
- ปลัดกระทรวงแรงงาน
อนุมัติดาเนินโครงการ

- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

1. ขออนุมัติโครงการฯ
- สรุปผลการสัมมนาเครือข่าย
2. ประสานและจัดหาสถานที่ใน งานวิจัยด้านแรงงาน
การจัดสัมมนาฯ
3. ประสานวิทยากร
4. จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
5. ดาเนินการจัดสัมมนาฯ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) การนาเสนอผลงานวิจัยด้าน
แรงงาน 2) การอภิปรายคณะ
6. สรุปผลการสั มมนาฯ
เสนอให้ผู้บริหารทราบ

1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
4. หน่วยงานภายนอก

เชิงคุณภาพ
1. ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูลในการจัดทา
สรุปผลการสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

๒๐
3.การจัดทารายงานสถิติ
แรงงานรายเดือนและรายปี
- ปลัดกระทรวงแรงงาน

- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

1. จัดประชุมหารือ/ประสานขอ 1. รายงานสถิติแรงงานรายเดือน
ข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงานจาก
2. รายงานสถิติแรงงานรายปี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมูลทีส่ าคัญด้าน
แรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเก็บข้อมูลเป็นรูปเล่ม
รายงานสถิติแรงงานรายเดือน
และ แผ่นพับ/รายปี
4. เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาข้อมูล
5. เผยแพร่รายงานสถิติแรงงาน
และแผ่นพับ ให้ผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ผ่าน
เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
(NLRC) และเว็บไซต์ระบบเตือน
ภัยด้านแรงงาน

1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
4. หน่วยงานภายนอก

เชิงคุณภาพ
1. ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูลรายงานสถิติ
แรงงานรายเดือนและรายปี
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

๒๑
4. งานพัฒนาและเสริมสร้าง - แผนปฏิบัติงาน
ความรู้ทางวิชาการด้าน
ประจาปี
เศรษฐกิจการแรงงาน
การวิจัย แปรผล และนาเสนอ
งานวิชาการ
- ปลัดกระทรวงแรงงาน

1. ขออนุมัติโครงการฯ
- หลักสูตรในการอบรมให้ความรู้
3. ประสานวิทยากร
ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
4. จัดทาหนังสือเชิญวิทยากรและ แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
5. ดาเนินการจัดอบรมฯ
6. สรุปผลการอบรมฯ เสนอให้
ผู้บริหารทราบ

1. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
2. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม
เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจการแรงงาน

5. สารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
- ปลัดกระทรวงแรงงาน

1. ขออนุมัติการดาเนินโครงการ
2. จัดทาร่างแบบสอบถามความ
พึงพอใจการให้บริการ
3. จัดทาหนังสือถึงหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ารับ
บริการร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน
4. รวบรวมข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกเดือน เพื่อ
ประมวลผล สรุปผล และทา
รายงานผลการสารวจของแต่ละ
ไตรมาส
5. นาเสนอผู้บริการกระทรวง
แรงงานและแจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อ
พิจารณาใช้ประโยชน์

1. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
3. กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน

เชิงคุณภาพ
1. ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูลรายงานผลการ
สารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงาน
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

- รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจการให้บริการหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงาน รายไตรมาส

๒๒
8. ผังการไหลของกระบวนการ (WORKFLOW CHART)
ชื่อกระบวนการ : การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจแรงงาน
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจแรงงาน
๒.จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ ย วกั บ แนวทาง เทคนิ ค ขั้ น ตอน รวมทั้ ง วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อเกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบี ย บการปฏิบั ติงานครอบคลุมขั้นตอนการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจแรงงาน รวบรวม
ข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การบันทึกข้อเสนอ
โครงการศึกษาวิจัยที่ต้องการของบประมาณ ขออนุมัติโครงการ จัดทารายงานผลการจัดทา ขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา สรุปผลการศึกษาวิจัยเสนอต่อปลัดกระทรวง
คาจากัดความ
โครงการวิจัยด้านแรงงาน หมายถึง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง รายได้ การจ้างงาน เลิกจ้าง ว่างงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการ คุณภาพชีวิตแรงงาน สิทธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสั มพั นธ์
ประกันสังคม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ฯลฯ
ที่ปรึกษา หมายถึง นักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะทางสูง มีหน้าที่ในการ
รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือดาเนินการทั้งโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : รวบรวมและสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ที่สาคัญด้าน
แรงงาน สถิติแรงงานรายเดือน และจัดทารายงานนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ (NLRC) และเว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : สนับสนุนทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๒๓
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจแรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจแรงงาน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านแรงงาน
2

จัดทาข้อเสนอ
การวิจัย

3
ขออนุมัติโครงการ
ศึกษาวิจัย
ไม่ผา่ น
4

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงานที่มี
ความสาคัญในปัจจุบันและในอนาคต
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาจัดทาโครงการศึกษาวิจยั

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- จัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจาปี

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- ขออนุมัติโครงการศึกษาวิจยั เมือ่ ได้รับ ผอ.กศร.
จัดสรรงบประมาณ
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
- จัดทาหนังสือถึงกองบริหารการคลัง
เพื่อให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของ
งานจ้างที่ปรึกษา (TOR)

- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)
เพื่อจัดทาร่าง TOR พร้อมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอและกาหนดราคากลาง

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

จัดทารายงานผลการจัดทา ขอบเขต
ของงานจ้างที่ปรึกษา

- จัดทารายงานผลการจัดทา ขอบเขต
ของงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้
ปลัดกระทรวงแรงงานเห็นชอบ TOR

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

กองบริหารการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา

- กองบริหารการคลังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา

กองบริหาร
การคลัง

ผ่าน
จัดทาหนังสือถึงกองบริหารการคลัง

5

6

7

๒๔
8
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษา
9

จัดทารายงานผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ

10

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างที่ปรึกษา

11
รายงานผลการตรวจรับงานส่งให้
กองบริหารการคลัง
12
สรุปผลการศึกษาวิจัย
เสนอต่อปลัดกระทรวง
แรงงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ แล้วแต่
กรณีการจ้าง

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- จัดทารายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ตามกรณีการจ้าง ต่อปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อปลัดกระทรวงให้ความเห็นชอบผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว กองบริหาร
การคลังดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ และจัดทาสัญญาจ้างที่
ปรึกษา เสนอปลัดกระทรวงแรงงานและ
ที่ปรึกษาลงนาม

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผอ.ศวน.
ในงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อตรวจรับงาน
นวก.ชานาญการ
ตามงวดงานในสัญญาจ้าง
นวก.ปฏิบตั ิการ
พรก.
- รายงานผลการตรวจรับงานส่งให้กอง
บริหารการคลังเพื่อเสนอปลัดกระทรวง
แรงงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่
ปรึกษาตามงวดเงินในสัญญาจ้าง

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- สรุปผลการศึกษาวิจยั เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อทราบและให้
ความเห็นชอบในการจัดส่งให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป

ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ
ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา
ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชือ่ มหน้ากระดาษ

๒๕
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทาฐานข้อมูลวิจัยแรงงาน
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล วิ จั ย แรงงาน ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอกมาไว้ที่เดียว กัน
มีระบบสืบค้นข้อมูลทั้งบทคัดย่อและฉบับสมบูรณ์ และการปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยในระบบ
คาจากัดความ
งานวิจัยด้านแรงงาน หมายถึง ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ การจ้างงาน
เลิกจ้าง ว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการ คุณภาพชีวิตแรงงาน สิท ธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน ฯลฯ และบทความทางวิชาการ
คณะกรรมการฯ : คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองผลงานวิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ใ นศู น ย์ วิ จั ย แรงงานแห่ ง ชาติ :
กลั่นกรองงานวิจัยแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติการ
ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นั ก วิ ช าการแรงงานช านาญการ : รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ขออนุมัติจัดประชุม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
และจัดทาฐานข้อมูลวิจัยแรงงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : ประสานงาน จัดประชุม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๒๖
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการรวบรวมงานวิจัยด้านแรงงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ
รวบรวมงานวิจัย

๒

๓

ขออนุมัติจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองงานวิจัย
แรงงาน
เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ระยะเวลา
ไตรมาสละ
1 ครั้ง

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

รายละเอียดงาน
- รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและเอกสาร
วิชาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
- ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ด้านแรงงานจากหน่วยงานภายนอก
- ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองงานผลงานวิจยั ฯ
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงาน
แห่งชาติ
- จัดเตรียมข้อมูลผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการเพื่อนาเข้าที่ประชุม

ผู้รับผิดชอบ
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

ผอ.กศร.

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

ผอ.ศวน.
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
นวก.ช
านาญการ
กลั่นกรองผลงานวิจัย
- จัดทารายงานการประชุม/แจ้งเวียนคณะ นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
กรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานฯ

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

- นางานวิจัยเข้าระบบฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
- ปรับปรุงระบบข้อมูลงานวิจัยแรงงาน

4
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
ผลงานวิจัย

5
นาเข้าฐานข้อมูลฯ
และปรับปรุงข้อมูล
งานวิจัยในระบบ
เพื่อเผยแพร่

นวก.ชานาญการ
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อนาเข้า
ระบบฐานข้อมูลวิจัยแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ จัดประชุมไตรมาสละครั้ง โดยจัดประชุมในเดือน ธันวาคม,
มีนาคม, มิถุนายน และกันยายน ดังนั้นการดาเนินงานจะดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้นในแต่ละไตรมาส
สัญลักษณ์

๒๗
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนการจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน การรวบรวม
งานวิจัยในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเผยแพร่ทาเนียบในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
คาจากัดความ
งานวิจัยด้านแรงงาน หมายถึง ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ การจ้างงาน เลิกจ้าง
ว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการ คุณภาพชีวิตแรงงาน สิทธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
ประกันสังคม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ฯลฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ขออนุมัติจัดจ้าง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
และจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : ประสานงาน จัดจ้าง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๒๘
ชื่อกระบวนการ การจัดทาฐานข้อมูลศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้าน
แรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการทาทาเนียบงานวิจัยแรงงานของกระทรวงแรงาน
เผยแพร่เครือข่าย
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

- ผู้ประสงค์จะเผยแพร่เรียนรู้
ระบบ NLRC เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ
มี 3 ประเภท คือ บทวิเคราะห์
เชิงงานวิจัย บทวิเคราะห์ด้าน
แรงงาน บทวิเคราะห์เชิงวิจารณ์
(Review)
- ผู้ดูแลระบบค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
- ผู้ ประสงค์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
บทความทางวิ ชาการตรวจสอบ
หลั กเกณฑ์คุณภาพผลงานวิจั ย/
บทความทางวิชาการตามที่กาหนด
(รายละเอียดตาม QR Code นี้)

- เจ้าของผลงาน

ผู้ประสงค์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ เรียนรู้ระบบ
NLRC

2

1 วัน

พิจารณาหลักเกณฑ์ผลงาน
พร้อมตรวจสอบลิขสิทธิ์

- กรณีที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้สืบค้น/
เชิญชวนบุคคลภายนอก/สถาบัน
วิชาการต่างๆ ให้เผยแพร่ผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ ผู้ดูแลระบบ
จะตรวจสอบในส่วนของลิขสิทธิ์
ผลงานวิจัยของผูป้ ระสงค์เผยแพร่/
หน่วยงาน/บุคคลภายนอก เพื่อทา
หนังสือแจ้งภายนอกให้ยืนยันการ
เป็นเจ้าของผลงาน และให้ความ
ยินยอมเผยแพร่ผลงานพร้อมทั้ง
ส่งรายละเอียดผลงานที่จะ
เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสาร
และ PDF file

- ผู้ดูแลระบบ

- เจ้าของผลงาน
- ผู้ดูแลระบบ

๒๙
ลาดับ

ผังกระบวนการ

3

ระยะเวลา

- สมัครเป็นสมาชิกของระบบ NLRC - เจ้าของผลงาน
- ลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์
NLRC เพื่อเผยแพร่งานวิจัย
เข้าระบบ

1 ชั่วโมง

- ผู้ประสงค์เผยแพร่ผลงานเป็น - เจ้าของผลงาน
ผู้กรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ เช่น
ชื่อเรื่องหรือชื่อโครงการ, ผู้วิจยั ,
หน่วยงาน พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล
ดังนี้ บทสรุปผู้บริหารทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Text),
และบทความทางวิชาการใน
รูปแบบ PDF file
- ข้อมูลที่กรอกรายละเอียด - เจ้าของผลงาน
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ - ผู้ดแู ลระบบ
จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อ
สามารถเรียกมาดูได้ทั้งผู้ประสงค์
เผยแพร่ผลงานและผู้ดูแลระบบ
และผลงานจะถูกนาไปพิจารณา
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ของกระทรวง
แรงงาน รายไตรมาส ดังนี้
- ผู้ประสงค์จะเผยแพร่ผลงาน
นาผลงานเข้าระบบ NLRC
ในเดือนที่ 1 หรือเดือนที่ 2 ของ
ไตรมาส ผลงานจะถูกนาไป
พิจารณาในเดือนที่ 3 ของไตรมาส
นั้น ๆ เช่น ส่งผลงานเดือน ต.ค.
หรือ พ.ย. ผลงานจะถูกนาไป
พิจารณาในเดือน ธ.ค.

กรอกรายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ พร้อมทั้ง
บันทึกและจัดส่งผลงาน

5
ข้อมูลงานวิจัยถูกเก็บไว้
ในฐานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที
ลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบ NLRC

4

รายละเอียดงาน

-

๓๐
ลาดับ

ผังกระบวนการ

6

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

30 วัน

- ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความ
ถูกต้อง/ความครบถ้วนของ
รายละเอียดผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ์เบื้องต้น
1) กรณีเป็นผลงานวิจัยฝ่ายเลขาฯ
เตรียมนาเสนอผลงานเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานวิจัยฯ ในรอบการประชุม
ถัดไป
2) กรณีเป็นบทความทางวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการแรงงาน
ดาเนินการตรวจทานผลงาน
(10 วัน)
- ผู้ดูแลระบบพิจารณาผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการเบื้องต้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
- รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/
บทความทางวิชาการ ประจา
ไตรมาสที่ผ่านหลักเกณฑ์แล้ว
นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- กรณีที่ผลงานไม่ผ่านการ
พิจารณาจะมีหนังสือขอให้แก้ไข
ผลงาน/บทความทางวิชาการ
- นาผลงานวิจยั /บทความทาง
วิชาการที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ นาเผยแพร่
ในเว็บไซต์ NLRC
- กรณีที่ผลงานผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ จะมีหนังสือ
ตอบขอบคุณหน่วยงาน/เจ้าของ
ผลงาน ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
NLRC

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงาน/บทความทางวิชาการ

7

1 วัน
คณะกรรมการพิจารณาฯ
ผลงานวิจัย/บทความทาง
วิชาการ
ผ่าน
ไม่ผา่ น

8
นาผลงานวิจยั เผยแพร่หน้า

1 วัน

เว็บไซต์ NLRC
9

3 วัน
มีหนังสือตอบขอบคุณ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบ

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๓๑
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนการจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน การรวบรวม
งานวิจัยในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเผยแพร่ทาเนียบในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
คาจากัดความ
งานวิจัยด้านแรงงาน หมายถึง ผลงานวิจัย/เอกสารทางวิชาการด้านแรงงาน ค่าจ้าง รายได้ การจ้างงาน เลิกจ้าง
ว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สวัสดิการ คุณภาพชีวิตแรงงาน สิทธิแรงงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
ประกันสังคม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ฯลฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ขออนุมัติจัดจ้าง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
และจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : ประสานงาน จัดจ้าง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๓๒
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดทาทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการทาทาเนียบงานวิจัยแรงงานของกระทรวงแรงาน
เผยแพร่เครือข่าย
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

การรวบรวมข้อมูล
ต.ค.- ก.ย.

๒
รวบรวมงานวิจัยแรงงาน

๓

พ.ย.-มิ.ย.

ขออนุมัติจัดจ้าง
ก.ค.

๓

เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประสาน/รวบรวมข้อมูลผลงานวิจยั
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

- รวบรวมงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
- เสนอร่างทาเนียบผลงานวิจัยด้าน
แรงงาน

ขออนุมัติและดาเนินการจัดจ้างเพือ่ จัดทา
ทาเนียบผลงานวิจัยด้านแรงงาน

นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

ก.ค.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ผอ.กศร.

ก.ย.

- เสนอปลัดกระทรวงงานเพื่อโปรดทราบ

ผอ.กศร.

ส.ค.-ก.ย.

- นางานวิจัยเข้าระบบฐานข้อมูลใน
เว็บไซต์ศูนย์วิจยั แรงงานแห่งชาติ
- ปรับปรุงระบบข้อมูลงานวิจัยแรงงาน

นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

๔
รายงานการจัดทาทาเนียบ

๕
จัดทาทาเนียบและเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ NLRC

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๓๓
ชื่อกระบวนการ : การจัดสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดสัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงาน
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็น
แหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนการจัดสัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงาน และจัดทารายงาน
สัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงานประจาปีให้เครือข่าย
คาจากัดความ
สัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงาน หมายถึง การจัดสัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงานประจาปีงบมาณ โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานัหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐั
ภาคเอกชนัสถาบันการศึกษาันักวิชาการัผู้ทรงคุณวุฒิัผู้แทนนายจ้างัผู้แทนลูกจ้างัและผู้ที่สนใจ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานั กงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ศู น ย์ วิ จั ย ฯ : ศู น ย์ วิ จั ย แรงงานแห่ ง ชาติ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ างจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ยและ
กระทรวงแรงงาน
จุฬาฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นั ก วิ ช าการแรงงานช านาญการ : ขออนุ มั ติ โ ครงการและด าเนิ น การโครงการ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นั ก วิ ช าการแรงงานปฏิ บัติ ก าร : ขออนุมัติจัดประชุ มเตรีย มการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูล
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และนวั ต กรรมแรงงาน : ประสานงาน จั ด จ้ า ง จั ด ประชุ ม วิ เ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูล และดาเนินการโครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ (MOU)

๓๔

แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการจัดสัมมนาเครือข่ายวิจัยแรงงานและจัดทา
รายงานสัมมนาประจาปี
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ
จัดประชุม
ศูนย์วิจัยแรงงาน
แห่งชาติ

2

ระยะเวลา

ต.ค.-พ.ย.

รายละเอียดงาน
- ขออนุมัติจัดประชุมศูนย์วิจัยฯ
- ประสาน เชิญประชุม
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- สรุปการประชุมหารือศูนย์วิจัยฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

ธ.ค.-ม.ค.

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน

ผอ.ศวน.
ันวก.ชานาญ
การันวก.
ปฏิบัติการ ั
พรก.

ม.ค.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิ
โครงการ

ผอ.กศร.

ขออนุมัติโครงการ

3
เสนอ
ปลัดกระทร
วงแรงงาน
4

เตรียมการจัดสัมมนา/
ขออนุมัติจัด/ค่าใช้จ่าย

ม.ค.-ก.พ.

- ประสานสถานที่จัดสัมมนา
- ประสานวิทยากร
- ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
- มีหนังสือเชิญประธานพิธีเปิด วิทยากร
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิจัด
สัมมนาและค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา

ผอ.กศร.

5
เสนอ
ปลัดกระทร
วงแรงงาน
6

ดาเนินการจัดสัมมนา
มี.ค.

- ดาเนินการจัดสัมมนา

ผอ.ศวน.,ั
นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

๓๕
ลาดับ
7

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

สรุปผลการสัมมนาั
เม.ย.-พ.ค.

8

จัดทารายงาน
การสัมมนาประจาปี

พ.ค.

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ศวน.,ั
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

- สรุปผลการสัมมนาั
-ัจัดทาเอกสารด้านการเงินั
(เบิกค่าใช้จ่าย/ส่งคืนเงินยืม)

ผอ.ศวน.,ั
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

- รวบรวมผลการสัมมนา

9
เสนอ
ปลัดกระทร
วงงแรงงาน
10

รายงานการจัดทา
รายงานสัมมนาประจาปี

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.ย.

- เสนอปลัดกระทรวงงานเพื่อทราบ

ผอ.กศร.

ส.ค.-ก.ย.

- ตรวจเสอบรายงานสัมมนาประจาปี
- เผยแพร่รายงานสัมมนาประจาปีใน
เว็บไซต์ NLRC

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

11
จัดทารายงานสัมมนาประจาปี
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ NLRC

ผอ.กศร.

ก.ค.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๓๖
ชื่อกระบวนการ : การจัดทารายงานข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติแรงงานรายเดือน
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทารายงานข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติแรงงานรายเดือน
๒.เพื่ อ แสดงความเคลื่ อ นไหวของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ส าคั ญ ด้ า นแรงงานให้ เ ห็ น เด่ น ชั ด
เช่น ตัวเลขการเลิกจ้าง ว่างงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ด้านแรงงานสั มพันธ์ และจัดทา
รายงานนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ในระบบสู่สาธารณะ
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนการจัดทารายงานข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติแรงงาน
รายเดือน การรวบรวมข้อมูลโดยการประสานทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ จัดทาเป็น รูปเล่ม (Fact Sheet) และเผยแพร่ข้อมูล
ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) และเว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
คาจากัดความ
รายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของประชากร ข้อมูลผู้สูงอายุในประเทศไทย จานวนผู้มี
งานทาจ าแนกตามภาคอุต สาหกรรม จ านวนผู ้มีง านจาแนกตามช่ว งอายุ ความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งการ
ว่างงานกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน 10 ประเทศอาเซียน ประมาณการรายได้
ต่อหัว (Per Capita GDP) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%Change of GDP) ข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจและ
สัง คมของครั วเรื อน มู ลค่ าการส่ งออก ประมาณการอั ตราเงิ นเฟ้ อ ดั ชนี ราคาผู้ บริ โภค (CPI) การยกอั นดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ
จานวนสิทธิประโยชน์ที่แรงงานได้รับ ข้อมูลส่งเสริมการมีงานทา แรงงานต่างด้าว ผลการตรวจแรงงาน/สปก.
การชุมนุมเรียกร้อง สถานประกอบการที่ใช้มาตรา 75 ข้อมูลกองทุนประกันสังคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : รวบรวมและสืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ที่สาคัญด้าน
แรงงาน สถิติแรงงานรายเดือน และจัดทารายงานนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ (NLRC) และเว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : สนับสนุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๓๗
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดทาข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติแรงงานรายเดือน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการทาข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิตแิ รงงานรายเดือน
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ

ขอข้อมูล

ระยะเวลา

ต.ค.

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทาหนังสือประสานขอข้อมูลที่สาคัญด้าน นวก.ชานาญการั
แรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัด
นวก.ปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายนอก
พรก.
ที่เกี่ยวข้อง

สืบค้นข้อมูล

- สื บ ค้ น และรวบรวมข้ อ มูล ที่ สาคัญ ด้าน นวก.ชานาญการัั
ทุกวันที่ 1 –
แรงงานจากเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน นวก.ปฏิบัติการ ั
25 ของ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
พรก.
เดือน

บันทึกข้อมูล

ทุกวันที่ 1 – - บันทึกข้อมูลและจัดทาเป็นในรูปเล่ม
25 ของ รายงานสถิติแรงงานรายเดือน และ
เดือน
แผ่นพับ

นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

เสนอ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจ
การแรงงาน

สัปดาห์ - เสนอผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการ
สุดท้ายของ แรงงาน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เดือน

๒

๓

๓

๔
แจ้งเวียน

๕
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
NLRC

- แจ้งเวียนและเผยแพร่รายงานสถิติ
สัปดาห์ แรงงานและแผ่นพับ ให้ผู้บริหาร
สุดท้ายของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและ
เดือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์
- เผยแพร่รายงานสถิติแรงงานและ
สัปดาห์
แผ่นพับ ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยแรงงาน
สุดท้ายของ
แห่งชาติ (NLRC) และเว็บไซต์ระบบ
เดือน
เตือนภัยด้านแรงงาน

ผอ.ศวน.

นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.
นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๓๘
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาสถิติแรงงานประจาปี
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูล สถิติ แรงงานประจาปี และจัดทารายงายเผยแพร่สู่สาธารณะ
๒. เพื่อจัดทารายงานสถิติแรงงานประจาปี
ขอบเขต
- ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ขอข้อมูลและรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- สรุปรายงาน เพื่อนาเสนอผู้บริหาร และจัดทารูปเล่มเผยแพร่สู่สาธารณะ
คาจากัดความ
รายงานสถิติ แรงงานประจ าปี ประกอบด้วยประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ ภาวการณ์ทางานของประชากร
การส่งเสริมการมีงานทา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน การประกันสังคม และเศรษฐกิจแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิ การและคุ้ มครองแรงงาน ส านั กงานประกั นสั งคม สถาบันส่ งเสริ มความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูก
ต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : รวบรวมและ จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญด้านแรงงาน สถิติ
แรงงานรายปี และจัดทารายงานนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ
(NLRC) และเว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๓๙
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การจัดทาสถิติแรงงานประจาปี
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการทารายงานสถิติแรงงานประจาปี
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

จัดประชุมหารือ

จัดทารายงานสถิติ
ประจาปี

มี.ค.

- รวบรวมสถิติแรงงานของแต่ละ
หน่วยงาน
- เสนอร่างรูปเล่มรายงาน

นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

เม.ย.

จัดเก็บและเรียบเรียงข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

เม.ย.

นวก.ชานาญการั
จัดทารูปเล่มรายงานสถิติแรงงานประจาปี นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

พ.ค.

หน่วยงานใน
ส่ง(ร่าง)รายงานสถิติแรงงานประจาปีให้ สังกัดกระทรวง
กรมตรวจสอบความถูกต้อง
แรงงานเจ้าของ
ข้อมูล

พ.ค.

หากข้อมูลมีการแก้ไข ให้ทาการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้อง

มิ.ย.

- เสนอผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการ
แรงงาน

ก.ค.

- นาเสนอรูปเล่มเพื่อเผยแพร่หนังสือสถิติ
แรงงานประจาปี 2563
- นาเสนอผ่านทาง Website

๓
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
False

True

ปรับปรุงเนื้อหา

นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

ก.พ.

๓
จัดเก็บข้อมูลสถิติ

ผู้รับผิดชอบ

จัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงรูปเล่มสถิติ
รายงานประจาปี

๒
รวบรวมข้อมูล

รายละเอียดงาน

นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

๔
เสนอผู้อานวยการกอง
เศรษฐกิจการแรงงาน
๕
เผยแพร่ข้อมูลสถิติแรงงาน
ประจาปีสู่สาธารณะ

ผอ.ศวน.

นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของ การรับเข้าข้อมูล/หรือการแสดงผล
งาน

๔๐
ชื่อกระบวนการ : งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล
และนาเสนองานวิชาการ
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทาโครงการงานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการ
แรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึ กอบรมให้ความรู้ฯ เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
และเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบียบการปฏิบัติงานครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ
การแรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
คาจากัดความ
งานพัฒนาและเสริ มสร้ างความรู้ ทางวิชาการด้า นเศรษฐกิจการแรงงานฯ หมายถึง การจัดทา
โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผลและนาเสนอ
งานวิชาการให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานประกันสังคม
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นั ก วิ ช าการแรงงานช านาญการ : ขออนุ มั ติ โ ครงการและด าเนิ น การโครงการ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และให้คาแนะนา ปรึกษา
นั ก วิ ช าการแรงงานปฏิ บัติ ก าร : ขออนุมัติจัดประชุ มเตรีย มการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แ ละ
ประมวลผลข้อมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : ประสานงาน จัดจ้าง จัดประชุม/จัดอบรม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล และดาเนินการโครงการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน : รับผิดชอบงานวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

๔๑
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล
และนาเสนองานวิชาการ
ตั วชี้วัด ที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความส าเร็จการจัด งานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทาง
วิชาการด้านเศรษฐกิจการแรงงาน การวิจัย แปรผล และนาเสนองานวิชาการ
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ
จัดทาโครงการ/
กาหนดหัวข้อ

2

ระยะเวลา

เม.ย.

รายละเอียดงาน
- กาหนดหัวข้อที่จะอบรมให้ความรู้ฯ
- กาหนดวัน เวลา สถานที่
- กาหนดวิทยากร

ขออนุมัติโครงการ
เม.ย.

ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.
ผอ.ศวน.
ันวก.ชานาญ
การันวก.
ปฏิบัติการ ั
พรก.

3
เสนอ
ปลัดกระทร
วงแรงงาน
4

เม.ย.- พ.ค.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิ
โครงการอบรมให้ความรู้ฯ

ผอ.กศร.

ขออนุมัติจัด/ค่าใช้จ่าย

- ประสานสถานที่จัดอบรมให้ความรู้ฯ
- ประสานวิทยากร
- ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฯ
เม.ย.- พ.ค.
- มีหนังสือเชิญประธานพิธีเปิด วิทยากร
ผู้เข้าร่วมอบรม

ผอ.ศวน.
นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

เสนอ
ปลัดกระทร
วงแรงงาน

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงานอนุมตั ิจัด
เม.ย.- พ.ค. อบรมให้ความรู้ฯ และค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ความรู้ฯ

ผอ.กศร.

เตรียมการจัดอบรมฯ/

5

6
ดาเนินการจัดอบรม

พ.ค.

- ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ฯ

ผอ.ศวน.,ั
นวก.ชานาญการัั
นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

๔๒
ลาดับ
7

ผังกระบวนการ

สรุปผลการ
อบรมั

ระยะเวลา

พ.ค.

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ศวน.,ั
- สรุปผลการอบรบให้ความรู้ฯัเสนอผู้บริหาร
นวก.ชานาญการั
-ัจัดทาเอกสารด้านการเงินั
นวก.ปฏิบัติการ ั
(เบิกค่าใช้จ่าย/ส่งคืนเงินยืม)
พรก.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๔๓
ชื่อกระบวนการ : โครงการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานให้สังกัดกระทรวงแรงงาน (แบบออนไลน์)
วัตถุประสงค์
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
ขอบเขต
รวบรวม ประมวลผลและสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน นาเสนอผู้บริหาร และแจ้งผลให้หน่วยงานในสังกัดได้นาไปใช้ประโยชน์
คาจากัดความ
ผลสารวจความพึงพอใจ หมายถึง ผลจากผู้มารับบริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ความคิดเห็น
ต่องานบริการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน : สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ขก.
: ข้าราชการ
นวก : นักวิชาการ
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิ จการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ขออนุมัติจัดจ้าง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
และจัดทาสรุปผล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจั ยและนวัตกรรมแรงงาน : ประสานงาน จัดจ้าง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทาสรุปผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน : รับผิ ดชอบการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ให้ ผู้ มารับบริการ
ร่วมตอบแบบสารวจความพึงพอใจ

๔๔
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ โครงการสารวจความพึงพอใจการให้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (แบบออนไลน์)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการทาโครงการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
หน่วยงานให้สังกัดกระทรวงแรงงาน
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ
ขออนุมัติการดาเนิน
โครงการ

2

เสนอ ไม่ผา่ น
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.

ส.ค. – ก.ย. - ขออนุมัติการโครงการ

1 วัน

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อโปรดพิจารณา

ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.

ผ่าน
3
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

4

5

6

รวบรวมข้อมูล

ประมวลผลและสรุปผล

ตรวจสอบและแก้ไข ความ
ถูกต้องของผลการสารวจ

ทุกเดือน

สัปดาห์
รวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสารวจ
สุดท้ายของ
ทุกเดือน

2 – 5 วัน

เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

1 วัน

รายงานผลการสารวจ

1 ครั้ง/ ไตร
มาส

ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นวก.ปฏิบตั ิการ
พรก.
ผอ.ศวน.
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

1 ครั้ง/ ไตร ดาเนินการประมวลผลข้อมูลและ
มาส
รายงานสรุปผลการสารวจ

7

8

ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แ ร ง ง า น ด า เ นิ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์แบบสารวจ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
สรุปผลการสารวจ

ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

- เสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อโปรดทราบ

ผอ.กศร.

- เสนอปลัดกระทรวงงานเพื่อพิจารณา
แจ้งผลไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผอ.กศร.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๔๕
ชื่อกระบวนการ : การยื่นคาของบประมาณสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการยื่นคาของงบประมาณด้านการศึกษาวิ จัยกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอน รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อเป็นองค์ความรู้ เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป
ขอบเขต
ระเบี ย บการปฏิบั ติงานครอบคลุมขั้นตอนการยื่นคาของงบประมาณการศึกษาวิจัยกับส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) การรวบรวมข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การบันทึกข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่ต้องการขอ
งบประมาณจาก สกสว. บนระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and
Innovation Information System : NRIIS) และการประสานงาน สกสว. เพื่อดาเนินงานตามระเบียบของ
สกสว. ในการบริหารจัดการเงินทุนและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สกสว.
คาจากัดความ
สานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หมายถึง หน่วยงานผู้จัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แขนงต่าง ๆ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)
และมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อน (สานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563)
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงฯ : กองกลาง กองกฎหมาย กองบริ ห ารการคลั ง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจ
การแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักตรวจและประมวลผล สานักประสาน
ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน สานั กงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กลุ่มพัฒนา ระบบ
บริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และสานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
ผอ.
: ผู้อานวยการ
ศวน. : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กศร. : กองเศรษฐกิจการแรงงาน
นวก. : นักวิชาการแรงงาน
พรก. : พนักงานราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา และอนุมัติ
การปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน : กากับดูแล ตรวจสอบ และให้คาแนะนาปรึกษา
เจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
นักวิชาการแรงงานชานาญการ : ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรวงเงินงบประมาณจาก สกสว.
ดาเนินการตามระเบียบที่ สกสว. กาหนด ในการบริหารการใช้เงินทุนที่ได้รับการจัดสรร และจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงาน

๔๖
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : ทาหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณการศึกษาวิจัย
จาก สกสว. รวบรวมโครงการศึกษาวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยื่นคา
ของบประมาณผ่านระบบ NRIIS ของ สกสว.
เจ้ าหน้ าที่ ศู นย์ วิ จั ยและนวั ตกรรมแรงงาน : สนั บสนุ นการท างานของเจ้ าหน้ าที่ ในศู นย์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมแรงงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ : สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน : รั บ ผิ ด ชอบการจัด ท าข้ อ เสนอโครงการ
ศึกษาวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และดาเนินการโครงการศึกษาวิจัยตามข้อกาหนดของ สกสว.
และตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
แผนผังการไหลในกระบวนการ (Work Flow Process Chart)
ชื่อกระบวนการ การยื่นคาของบประมาณสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จการยื่นคาของบประมาณจาก สกสว.
ลาดับ
๑

ผังกระบวนการ
การจัดทาข้อเสนอ
โครงการศึกษาวิจยั

ระยะเวลา

ก.ย.-ต.ค.

๒
รวบรวมงานวิจัยแรงงาน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทา นวก.ชานาญการั
ข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่อยู่ในความ นวก.ปฏิบัติการ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
พรก.

พ.ย.

ศวน. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

ธ.ค.

ยื่นคาของบประมาณโดยการบันทึกข้อมูล
ข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย บนระบบ
NRIIS ของ สกสว.

นวก.ปฏิบัติการ ั
พรก.

พ.ค.-ก.ย.

ศวน. ประสาน สกสว. เรื่องรายละเอียด
การอนุมัติจดั สรรงบประมาณ

นวก.ชานาญการั
นวก.ปฏิบัติการ

๓
ยื่นคาของบประมาณ
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๓

สกสว. จัดสรร
งบประมาณการ
ศึกษาวิจยั ให้หน่วยงาน
เสนอ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.ย.

เสนอปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการศึกษาวิจัย เพื่อดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดทาโครงการศึกษาวิจัย
ต่อไป

ผอ.กศร.

๔๗
๔
ดาเนินการจัดทาโครงการ
ศึกษาวิจัย

๕
รายงานผลการดาเนินงาน

ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลา
แต่ละ
โครงการ
ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลา
แต่ละ
โครงการ

ผอ.กศร.
ผอ.ศวน.
จัดทาร่างขอบเขตการทาวิจัย/การจ้าง
นวก.ชานาญการั
ที่ปรึกษา (TOR) และเริ่มดาเนินการ
ศึกษาวิจัยตามที่กาหนดใน TOR
นวก.ปฏิบัติการ
พรก.
ผอ.ัศวน.
รายงานผลการดาเนินงานกับ สกสว. และ นวก.ชานาญการัั
ทาสรุปสาระสาคัญโครงการเสนอผู้บริหาร นวก.ปฏิบัติการ
พรก.

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิน้ สุด

ดาเนินการ

ตัดสินใจ/พิจารณา

ต่อเนื่อง

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

๔๘
แบบฟอร์มที่ 5 รายงานการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หน่วยงาน : กองเศรษฐกิจการแรงงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
2. กระบวนการที่มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน :
กระบวนการหลัก : การจัดทารายงานวิจัยด้านเศรษฐกิจการแรงงาน
3. การทบทวนปฏิบัติงานที่ผ่านมา:
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงานปัจจุบันและที่ผ่านมา
โดยพิจารณาตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อประเมินความก้าวหน้าและความสาเร็จ
ในการดาเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานฯ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม
เพื่ อปรั บ ปรุ ง กระบวนงานให้ ดี ขึ้ น เป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง ที่ สอดคล้ อง สะดวก ปฏิ บั ติ ได้ จริ งและทั นต่ อ
สถานการณ์ขององค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4. ผลการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงาน:
จากการติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า บางโครงการวิจัยไม่สามารถดาเนินการ
ตามระยะเวลาของแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชานาญในเรื่องของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการวิจัย
5. แนวทางแก้ไข ข้อเสนอ นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนา :
1. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมมอบหมายงาน
2. กากับติดตามการปฏิบัติงานทั้งด้านกระบวนการและผลลัพธ์
3. ทบทวนกระบวนการทางานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน บริหารจัดการ วางแผนการดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์
4. เจ้าหน้าที่ควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องเรื่องระเบียบต่างๆ เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการวิจัย
5. บูรณาการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
*****************

๔๙
9. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาแนวคิดและหลักการ รวมทั้งแบบอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
2. รวบรวมวิธีการดาเนินงานของแต่ละกระบวนการจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
3. จัดทาร่างรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานและตรวจทานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
4. ปรับปรุง แก้ไข ร่างรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
5. นาเสนอผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
10. การติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการวิจัยและ
ติดตามให้สามารถดาเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด
2. การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในแต่ละกระบวนการ และจัดทาสรุปรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ
3. ตรวจสอบการนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและเว็บไซต์ระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
11. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
********************************

